
 

 Naulalevyrakenteiden asennustyön tarkastuslomake 
Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa vastaava työnjohtaja. Lomake liitetään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka 

esitetään katselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. 

 

Rakennuskohde:               Osoite:        
 
Rakennuslupanumero:                                                                                                               
 
Kohteen naulalevyrakenteet: 
NR-tunnus:     lukumäärä:     NR-tunnus:   _  lukumäärä:  ____________ 
NR-tunnus:     lukumäärä:     NR-tunnus:   _  lukumäärä:  ____________ 
NR-tunnus:     lukumäärä:     NR-tunnus:   _  lukumäärä:  ____________ 
NR-tunnus:     lukumäärä:     NR-tunnus:   _  lukumäärä:  ____________ 
NR-tunnus:     lukumäärä:     NR-tunnus:   _  lukumäärä:  ____________ 
 

 □ Vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymät NR-suunnitelmat ovat työmaalla ja toimitettu 

rakennusvalvontaan. 

 □ Työmaalla on naulalevyrakenteiden tuentaohje. 

 □ Rakenteissa on NR-leimat ja rakenteiden toimitusmäärät vastaavat suunnitelmia. 

 □ Rakenteissa ei ole kuljetusvaurioita. 

 

 □ Naulalevyrakenteiden varastoinnissa ja sääsuojauksessa rakennuspaikalla on noudatettu 

tuentaohjeen periaatteita tai NR-valmistajan antamia erityisohjeita. 

 □ Naulalevyrakenteiden käsittelyssä ja nostoissa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaohjetta. 

 

 □ Paarteiden asennustoleranssit ja pystysuoruustoleranssit eivät ylitä tuentaohjeen enim-

mäisarvoja. 

 □ Kaikki tukipituudet täyttävät NR-suunnitelmissa esitetyt vähimmäisarvot. 

 □ Naulalevyrakenteita ei ole rei’itetty, lovettu tai katkaistu ilman NR-suunnittelijan lupaa. 

 

□ Kaatumisen estämiseksi asennusaikainen pystyvinoreivaus on tehty vastaavan rakenne-

suunnittelijan suunnitelman tai X-tuilla tuentaohjeen mukaan. 

 □ Ylä- ja alapaarteiden asennusaikainen tuenta on tehty vastaavan rakennesuunnittelijan suun-

nitelman tai tuentaohjeen mukaan. 

 □ Naulalevyrakenteiden tukikiinnitykset on toteutettu rakenne- tai NR-suunnitelman mukaisesti.  

 □ Ei-kantavien seinien ja NR-rakenteen väliin on jätetty tuentaohjeen edellyttämä painumisvara. 

 □ Erikoisnaulalevyrakenteiden (esim. ns. saksiristikot) tukikiinnitykset on toteutettu rakenne-

/NR-suunnittelijan erillissuunnitelman mukaan. 

 

 □ Kaikki NR-suunnitelmiin ja – rakenteisiin merkityt nurjahdustuettavat sauvat on tuettu NR-

suunnitelman mukaan tai tuentaohjeen yleisohjetta noudattaen. 

 □ Kaikki NR-suunnitelmissa esitetyt sivusuunnassa tuettavat paarteet on tuettu niissä annettua 

maksimiruodejakoa noudattaen (tai levyä tai umpilaudoitusta käyttäen). 

 □ Liitosten naulauksissa on noudatettu suunnitteluohjeen mukaisia naulapaksuuksia ja reuna-

etäisyyksiä. 
 

 □ Työmaalla on vastaavan rakennesuunnittelijan vahvistama kokonaisjäykistyksen rakenne-

suunnitelma. 

 □ Katon kokonaisjäykistys on toteutettu em. suunnitelman mukaisesti. 

 
HUOM! Pitkien, jänneväliltään yli 16 m naulalevyristikoiden yhteydessä on suositeltavaa tilata omaehtoisesti asiantuntija- tai ulkopuoli-
nen tarkastus koskien niin asennusaikaista kuin lopullista, suunnitelmien mukaista toteutusta. Tarkastajana voi toimia NR-suunnittelija 
tai AA-vaativuusluokan pätevyyden (FISE) omaava puurakenteiden suunnittelija. Asiantuntijan tai ulkopuolisen tarkastajan pöytäkirja 
liitetään tähän lomakkeeseen. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 151§ 4.mom). 
 

  

                                
Paikka ja aika     Vastaava työnjohtaja 
 

           
      Nimen selvennys       

Vastaanottotarkastus 

Varastointi ja käsittely 

Asennustoleranssit 

Asennusaikainen tu- 
enta ja tukikiinnityk-
set 

Sisäsauvojen nurjah-
dustuet ja paarteiden 
tuenta 

Katon kokonaisjäy-
kistys 
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